Masterclass Mobility as a Service (MaaS)
HET STARTKLAAR MAKEN VAN UW PROJECTTEAM VOOR
DE JUISTE UITROL VAN MAAS
GOED VOORBEREID OP WEG NAAR EEN BEREIKBARE STAD EN REGIO
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In één dag weet u:
- De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van MaaS
- Welke impact MaaS heeft op uw stad, uw opgaven en uw eigen organisatie
- Hoe u het juiste projectteam samenstelt
- Hoe u samenwerkt binnen uw organisatie en met stakeholders
- Hoe u een sluitende businesscase maakt rekening houdend met verschillende belangen

4 april 2019, 09.00-17.00, Landgoed de Horst, Driebergen

Aanmelden

Inleiding
Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De randstad krijgt er de komende jaren 700.000
inwoners bij. De wegen worden steeds drukker en het Openbaar Vervoer kan de groei niet meer aan in drukke gebieden. Tegelijkertijd hebben we te maken met allerlei technologische ontwikkelingen die op ons afkomen
en duurzaamheidsdoelstellingen die moeten worden gehaald. Mobiliteitsvraagstukken worden hierdoor voor gemeenten en provincies steeds integraler, complexer en uitdagender.
Mobility as a Service (MaaS) is een steeds meer voorkomend begrip in de mobiliteitsmarkt. Binnen het MaaS-concept worden alle mogelijke vormen van vervoer gecombineerd en het is daarmee, in andere woorden, een marktplaats voor mobiliteit. Via deze marktplaats kan men de beste vervoersoplossing kiezen en betalen om van A naar
B te komen. Of dit nu met een taxi, openbaar vervoer, een huurauto of deelfiets is. De transitie van bezit naar
gebruik dwingt opdrachtgevers en opdrachtnemers meer dan ooit om innovatieve oplossingen te verzinnen voor
mobiliteitsvraagstukken. Uitdagingen voor gemeenten en provincies hierbij zijn:
1)
2)
3)
4)
5)

Wat
Hoe
Hoe
Hoe
Wat

zijn de oplossingen van nu voor de mobiliteitsvraagstukken van morgen?
stel ik het juiste projectteam samen om een goede start te maken?
ga ik samenwerken met de markt en burgers en welke samenwerkingsvorm kies ik?
kom ik tot een uitvoerbaar project met een rendabel business-model?
is het effect van MaaS op mijn stedelijke opgaven en hoe evalueer ik of mijn MaaS (pilot) succesvol is?

Expert-Meeting: Startklaar maken van uw projectorganisatie voor uitrol MaaS
Op verzoek van gemeenten en provincies heeft PPS Netwerk Nederland een Masterclass Het startklaar maken
van uw projectorganisatie voor de juiste uitrol van MaaS ontwikkeld. In één dag maken wij een inhoudelijke
analyse waarin wij de laatste theorie en kennis rondom MaaS koppelen aan uw eigen project(en) en organisatie.
Hiermee krijgt u inzichtelijk hoe u zich het beste kan voorbereiden, hoe u intern en met externe partijen het beste samenwerkt, wat de te nemen stappen zijn en waar voor u mogelijke aandachtsgebieden en verbeterpunten
liggen.

Hoe werkt het?
De Masterclass beslaat twee dagdelen en organiseren wij voor gemeenten, provincies en vervoersregio's. De dag
wordt verzorgd door verschillende ervaringsdeskundigen op 4 april 2019 op Landgoed de Horst in Driebergen.
Het programma is bedoeld voor o.a. beleidsadviseurs en projectmanagers/leiders van gemeenten en provincies
die zich bezighouden met mobiliteitsvraagstukken en stedelijke bereikbaarheid.

Te verkrijgen inzichten/ antwoorden
- De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van MaaS
- Welke impact MaaS heeft op uw stad, uw opgaven en uw eigen organisatie
- Hoe u het juiste projectteam samenstelt
- Hoe u samenwerkt binnen uw organisatie en met stakeholders
		
- Hoe
u een sluitende businesscase maakt rekening houdend met belangen en wensen
- Monitoring en evaluatie: Wat zijn de behaalde effecten en hoe stuur ik bij?

Programma Masterclass Mobility as a Service (MaaS)
¢ ¢ 09:00 Ontvangst en kennismaken
¢ ¢ 09:30 Welkom en inleiding Publiek Private Samenwerking (PPS) en Mobility as a Service (MaaS)
Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland)
- Ontwikkelingen op het gebied van PPS
- PPS in het kader van mobiliteit en MaaS
- Uitleg programma 13 februari 2019

¢ ¢ 10.00 De toekomst van mobiliteit en de impact
van MaaS op steden en het behalen van
gemeentelijke beleidsdoelstellingen
Niels van Oort (assistent professor, Smart Public
Transport Lab, TU Delft)
- Ontwikkelingen van mobiliteit en de rol van MaaS
- Wie zijn de gebruikers van MaaS?
- Hoe kan MaaS helpen om gemeentelijke beleidsdoelstellingen te behalen?

¢ ¢ 11:00 Op weg naar een toekomstbestendig ecosysteem: Van Techniek naar Proces
Marco Duijnisveld ( Senior Adviseur en Projectmanager Mobiliteit, Movares )
- Wat zijn de technologische ontwikkelingen van
MaaS?
- Wie zijn de betrokken stakeholders en belanghebbenden en hoe ziet de samenwerking tussen deze
partijen eruit?
- Hoe kunnen we techniek vertalen naar goede
procesaanpak?

WORKSHOP Teamsamenwerking bij MaaS

¢ ¢ 13:30 Hoe de interne en externe samenwerking
vorm en inhoud geven voor juiste uitrol MaaS?
Andre Salomonson (Partner ResetManagement)
- Rollen van overheden, markt en burgers
- Hoe stel ik het juiste projectteam samen?
- De gemeente als Kwartiermaker: do's & don'ts
- Hoe invulling geven aan samenwerking met
marktpartijen en andere overheden?

¢ ¢ 15.00 Hoe fit ben ik voor de juiste uitrol van
MaaS-opgaven?
In deze slotsessie blikken wij terug op de dag en
kijken wij hoe fit uw eigen plannen en uw team is
voor de uitol van MaaS-opgaven. Na afloop weet
u waar u reeds goed scoort, waar extra aandacht
nodig is en hoe we elkaar verder kunnen helpen.

¢ ¢ 16.30 Terugkoppeling:
¢ ¢ 17:00 Einde

¢ ¢ 11:45 Hoe MaaS afstemmen op de realiteit?
Handvatten voor een realistisch plan en project
Arjen van Weert (Onderzoeker kenniscentrum businessdevelopment en co-creation, HAN)
- 'Customer Journey': MaaS gezien vanuit het perspectief van de reiziger
- Wat is de impact van MaaS op uw eigen stedelijke
opgaven en wat zijn rendabele Business-Modellen?
- Hoe vertalen we een realistisch plan naar een uitvoerbaar project en wat zijn de te nemen stappen?
- Pilots en Geleerde Lessen tot nu toe

¢ ¢ 12:30 Lunch Pauze

Aanmelden en kosten
¢ ¢ De kosten bedragen € 995,00 (excl. BTW en incl. lunch en documentatie) per persoon. Desgevraagd verzorgen wij
deze sessie ook voor uw eigen projectteam: informeer naar de mogelijkheden.
¢ ¢ Komt deze datum u niet uit? Stuur dan een email zodat wij u op de hoogte houden van de volgende editie.
¢ ¢ Voor meer informatie en aanvraag kunt u contact opnemen met secretariaat van PPS Netwerk Nederland: 0303039760 of opleidingen@ppsnetwerk.nl
¢ ¢ Bij deze opleidingen kijken we altijd goed naar de groepssamenstelling. Ca. drie weken van te voren bevestigen wij
uw aanmelding definitief.

Over de docenten
Marco Duijnisveld, Movares

Andre Salomonson, ResetManagement

Marco Duijnisveld is een zeer ervaren adviseur op
het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Hij heeft een
passie voor studies over reisinformatiediensten, verkeersmodellering en beleidsadvisering gerelateerd
aan mobiliteit en duurzaamheid en ruimtelijke vraagstukken. Als projectmanager heeft hij diverse mobiliteitsgerelateerde projecten, met meerdere bedrijven en (kennis)
instellingen, gericht op innovatieve productontwikkeling en
–toepassing en (beleids)advisering, succesvol geïmplementeerd. Marco is naast adviseur ook innovatiemanager bij Movares.

Andre Salmonson is Managing Partner van ResetManagement en is daarnaast (mede)-oprichter van de
Academie voor Samenwerken en Professionals in PPS.
Hij richt zich op het inrichten van de processen en de
uitvoering daarvan in samenwerkingsverbanden.

Harry Sterk, PPS Netwerk Nederland

Niels van Oort, TU Delft

Harry Sterk is directeur van PPS Netwerk Nederland,
een organisatie met 25.000 opdrachtgevers die langjarige samenwerking in sectoren zoals de Bouw/Infra, Energie, Gezondheidszorg en op ICT gebied goed
georganiseerd en geoperationaliseerd wensen. Tevens is hij
mede-initiator/voorzitter van de programmaraad van het
Modulaire MBA Public & Private op Nyenrode Business Universiteit, momenteel Nederlands grootste wetenschappelijke
opleiding op PPS gebied.

Niels van oort is assistent professor Smart Public Transport Lab aan de TU Delft (www.SmartPTLab.TUDelft.
nl)en betrokken bij verschillende Openbaar Vervoersprojecten. Hij is gespecialiseerd in o.a. planning van
openbaar vervoer, hoe omgaan met gebruikersperspectief en Big Data. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn o.a.
datagedreven netwerken, Light Rail, Fietsen en Openbaar
Vervoer, autonoom Openbaar Vervoer en vraaggericht
Openbaar Vervoer.

Secretariaat
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met het secretariaat van PPS Netwerk Nederland, ‘De Kosmos’, Driebergseweg 2, 3703 JB Zeist, tel:
030-3039769
opleidingen@ppsnetwerk.nl

Arjen van Weert, HAN
Arjen van Weert is onderzoeker bij het kenniscentrum business development en co-creation van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). In deze rol is
hij verantwoordelijk voor voor een integrale monitoring en evaluatie van twee MaaS pilots in de regio Arnhem en Nijmegen. Zijn uitdaging is om vragen van
stakeholders te vertalen naar gerichte data vergaring en
meetbare indicatoren.

